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P R O T O K Ó Ł  Nr VI/2019 

z sesji Rady Miejskiej w Skaryszewie  - odbytej w dniu 24 stycznia 2019 r. 

Obradom przewodniczył – Pan Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Skaryszewie. 

Obecnych na posiedzeniu 15 radnych  oraz goście zaproszeni wg załączonej listy obecności. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie VI  sesji Rady Miejskiej w Skaryszewie. 

2. Przyjęcie porządku obrad.                                                                                                               

3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania uchwał Rady Miejskiej. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skaryszewie o działaniach podejmowanych 

do obecnej sesji.   

5. Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej na 2019r. wraz z uzasadnieniem. 

6. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta 

i Gminy w Skaryszewie projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz możliwości 

sfinansowania deficytu.  

7. Odczytanie opinii Komisji Budżetowej i wniosków Radnych. 

8. Przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji i wniosków Radnych. 

9. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 

10. Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej. 

11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 

2019-2025. 

12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. 

13. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.  

14. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2019-2025.   

15. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Skaryszewie 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie. 

16. Uchwała w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku 

Końskiego zwanego „Wstępami” odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek i 

wtorek Wielkiego Postu.  

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Hucie Skaryszewskiej udziału w wysokości 2/3 do nieruchomości położonej 

w miejscowości Huta Skaryszewska oznaczonej w ewidencji gruntów nr 24 o pow. 1,2400 ha. 

18. Informacja o stanie oświaty w Gminie Skaryszew. 

19. Informacja w zakresie obrotu nieruchomościami w 2018r. 

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Sprawy różne. 

22. Zamknięcie VI sesji Rady Miejskiej w Skaryszewie.   

 

 

STRESZCZENIE OBRAD: 
Ustawowy Skład Rady – 15 Radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych.   

Ad.1. 

Otwarcia VI sesji Rady Miejskiej dokonał Pan Tomasz Madej – Przewodniczący Rady 

Miejskiej, stwierdzając quorum, przy którym może obradować i podejmować Uchwały Rada 

Miejska. 
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Ad.2. 

-p. Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – przedstawił porządek obrad sesji, 

który radni otrzymali w zawiadomieniach. 

- p.Dariusz Piątek – Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew – zgłosił wniosek o wprowadzenie 

do porządku obrad po punkcie 14. punktu 15. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika 

Miasta i Gminy Skaryszew.  

-p. Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod głosowanie wniosek 

p. Burmistrza dot. zmian w porządku obrad. 

Za – 15, p – 0, w – 0  (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła zmianę do porządku obrad, bezwzględną 

większością głosów  w głosowaniu jawnym imiennym.  

-p. Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod głosowanie  cały porządek 

obrad wraz z w/w poprawką.  

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie 

w głosowaniu jawnym imiennym.   

Ad.3.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania uchwał Rady Miejskiej (w 

załączeniu do protokołu). 

Ad.4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skaryszewie o działaniach 

podejmowanych do obecnej sesji. 

-p. Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że do Biura Rady 

Miejskiej wpłynęły następujące pisma, które zostały skierowane na merytoryczne Komisje:            

- pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaryszewie z prośbą o dofinansowanie w kwocie 

27 000 zł wyposażenia pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku remizy OSP 

w Skaryszewie, 

- pismo mieszkańców ul. Prusa i ul. Orzechowej w Skaryszewie z prośbą o uwzględnienie 

w budżecie na rok 2019 środków na realizacje inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych, 

- wniosek mieszkańców ul. Krasickiego w Skaryszewie o rozbudowę sieci wodociągowej, 

- pismo p.Burmistrza w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Skaryszew sieci 

wodociągowej wybudowanej przez  prywatnego inwestora, 

- pismo OSP w Tomaszowie z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie ½ udziału w działkach 

stanowiących własność gminy a znajdujących się w miejscowości Tomaszów, 

- pismo mieszkańców miejscowości Wilczna  z prośbą o dobudowanie fragmentu drogi, 

- pismo przedsiębiorcy z ternu Gminy Skaryszew  z propozycją współpracy z władzami 

Miasta i Gminy Skaryszew. 

Ponadto p. Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, iż w trakcie 

dyżurów odbywał również spotkania z mieszkańcami, którzy zgłaszali problemy dotyczące 

min. budowy oświetlenia, wodociągów. 

Ad.5.  

-p. Marzena Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew – przedstawiła projekt Uchwały 

Budżetowej na 2019r. wraz z uzasadnieniem.  
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Ad.6.  

-p. Marzena Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew – odczytała Uchwałę Nr 

Ra.479.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół 

w Radomiu z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza Miasta 

i Gminy w Skaryszewie projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz możliwości 

sfinansowania deficytu (w załączeniu do protokołu).  

 

Ad.7.  

-p.Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 

odczytał opinię Komisji Budżetowej (opinia w załączeniu do protokołu).   

-p.Waldemar Łukasiewicz – przedstawił ponadto wnioski do projektu budżetu na 2019 rok 

Klubu Prawa i Sprawiedliwości wypracowane na posiedzeniu w dniu 22 tycznia 2019r.: 

1) wniosek o zwiększenie limitu na 2019 rok na projekt UE „Wyższe kompetencje – lepsze 

perspektywy” o kwotę 356 534 zł, ze względu na przesunięcie na rok 2019 niezrealizowanych 

w 2018 r. wydatków na powyższy projekt, 

2)  wniosek o zwiększenie limitu na 2019 rok na projekt UE „Ja w Internecie” o kwotę 2 466 

zł, ze względu na przesunięcie na rok 2019 niezrealizowanych w 2018 r. wydatków na 

powyższy projekt, 

3) wniosek o zmianę limitów wydatków na zadaniu „Budowa sali gimnastycznej przy PSP 

w Dzierzkówku Starym” w następujący sposób; w roku 2019 zmniejszyć limit wydatków 

o kwotę 480 000 zł, pozostawiając limit w kwocie 20 000 zł oraz wprowadzić limit wydatków 

na rok 2021 w kwocie 480 000 zł, 

4) wniosek o zwiększenie o kwotę 115 000 zł limitu wydatków na 2019 rok na zadanie pn. 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu”, z uwagi na 

niewydatkowanie środków na wykonanie zadania w 2018r, 

5) wniosek dotyczący zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec” 

polegający na zdjęciu limitu wydatków z roku 2019 w kwocie  210 000 zł, zdjęciu limitu 

wydatków z roku 2020 w kwocie 390 000 zł oraz wprowadzeniu limitu wydatków na rok 

2021 w kwocie 210 000 zł i wprowadzeniu limitu wydatków na rok 2022 w kwocie 390 000 

zł (przesunięcie realizacji zadania na lata 2021-2022), 

6) wniosek o zmniejszenie limitu wydatków na 2019 rok o kwotę  440 000 zł na zadania 

„Budowa budynku sportowo– administracyjno –socjalnego na stadionie w Skaryszewie” 

i zwiększenie limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 440 000 zł, 

7) wniosek o zwiększenie limitu wydatków na 2019 rok na zadanie: „Modernizacja budynku 

szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole” 

o kwotę 100 000 zł, 
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8) wniosek o zwiększenie o kwotę 300 000 zł limitu wydatków na rok 2019 na zadanie pn. 

„Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie”, z uwagi na 

niewydatkowanie środków na wykonanie zadania w 2018r. 

9) wniosek o wprowadzenie nowego zadania - budowa drogi gminnej w miejscowości 

Kłonowiec Koracz z limitem wydatków 615 000 zł. Zadanie jest ciągiem realizacyjnym 

zadania pn. „Budowa dróg w miejscowości Kłonowiec – Koracz – II etap”, 

10) wniosek o wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa ul. Kalinowej i ul. Prusa 

w Skaryszewie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalinową do parkingu, polegająca na 

budowie chodnika wraz z odwodnieniem” z limitem wydatków 200 000 zł, 

11) wniosek o wprowadzenie nowego zadania pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Makowcu”, kwota dotacji z budżetu Gminy 

wyniesie 100 000 zł, 

12) wniosek o wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż 

drogi krajowej nr 9 w Makowcu i ul. Radomskiej w Skaryszewie” z limitem wydatków 

351 000 zł, 

13) wniosek o zmniejszenie o kwotę 50 000 zł planowanych dotacji na zadania z zakresu 

sportu i zwiększenie na zadania z zakresu kultury. 

Ad.8.  

-p.Dariusz Piątek – Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew – wyjaśnił, iż budżet został 

przygotowany zanim Rada się ukonstytuowała oraz zanim został Burmistrzem. Wysokość 

wydatków inwestycyjnych to ok. 9 mln złotych w tym roku. Większość tych wydatków 

została zaplanowana i zdecydowana zanim zaczęliśmy współrządzić, dlatego, że zostały 

wcześniej rozstrzygnięte przetargi i zostały wprowadzone inwestycje i teraz musimy 

kontynuować to co zostało zaczęte.  

Odnośnie wniosków do budżetu na 2019 rok zgłoszonych na Komisjach i omówionych na 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów p. Burmistrz odniósł się w następujący sposób:   

- wniosek o zdjęcie kwoty 236 000 zł z zadania „Budowa ul. Jaśminowej w Skaryszewie” – 

ulica ta była do realizacji już w zeszłym roku, nie została wykonana. Jest przygotowany 

projekt i kosztorys. Tą inwestycję można rozwiązać w inny sposób. Wczesną wiosną można 

spróbować w pakiecie wszystkie uliczki na osiedlu zrobić z dofinansowaniem.  

- wniosek o zdjęcie kwoty 480 000 zł i pozostawienie kwoty 20 000 zł na zadaniu „Budowa 

Sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym” – Decyzja jest uwarunkowana tym, że 

dzisiaj nie stać Gminy na  rozpoczęcie tej inwestycji. Możną przygotować tą inwestycję na 

przyszły rok tak, żeby uzyskać dofinansowanie, wykonać ją w cyklu jednorocznym.  

- wniosek o zdjęcie kwoty 210 000 zł z zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Odechowiec” – nie ma na chwilę obecną możliwości uzyskania środków zewnętrznych. Do 

takich obiektów należy podejść kompleksowo, zrobić tak, żeby te obiekty żyły, 

funkcjonowały, były dostępne dla mieszkańców., żeby nie stały puste.   
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- wniosek o zdjęcie kwoty 440 000 zł z zadania „Budowa budynku sportowo– 

administracyjno –socjalnego na stadionie w Skaryszewie” – jest potrzebny budynek 

wielofunkcyjny, który będzie służył zarówno za centrum kultury, centrum sportu i będzie 

przystosowany do potrzeb naszej Gminy. Kwota, która pozostaje w budżecie na ten rok jest 

po to, żeby można było zmodyfikować projekt.  

- wniosek o wprowadzenie nowego zadania - budowa drogi gminnej w miejscowości 

Kłonowiec Koracz z limitem wydatków 615 000 zł.– jest następstwem złożonego wniosku do 

FOGR-u o dofinansowanie.  

- wniosek o wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa ul. Kalinowej i ul. Prusa w 

Skaryszewie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalinową do parkingu, polegająca na budowie 

chodnika wraz z odwodnieniem” z limitem wydatków 200 000 zł  - na sesji grudniowej Rada 

zadecydowała o przeznaczeniu środków na wykonanie projektu. Przy szkole ruch 

samochodów jest wzmożony, nie ma chodnika i dzieci chodzą poboczem lub ulicą. Jest to 

kwestia poprawy bezpieczeństwa.  

- wniosek o wprowadzenie nowego zadania pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Makowcu”, kwota dotacji z budżetu Gminy 

wyniesie 100 000 zł – straż ma środki ok. 80 tys. na ten cel. Samochód będzie kosztował ok. 

800 000 zł. Na pozostała kwotę jest  możliwość uzyskania dofinansowania.  

- wniosek o zwiększenie limitu wydatków na zadanie: „Modernizacja budynku szkoły 

podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole” o kwotę 

100 000 zł – budynek przedszkola może pełnić dwie funkcje, przedszkola i MGOK-u. aby 

można było prowadzić wszystkie zajęcia taneczne, rytmiki itp. jest konieczność 

wprowadzenia i zrobienia kolejnej łazienki w części przy sali gimnastycznej.  

- wniosek o zwiększenie środków po stronie dochodów i wydatków na projekty UE „Ja w 

Internecie”, „Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy”, „Skutecznie i efektywnie” – 

Gmina jest w trakcie realizowania tych projektów.  

- wniosek o zwiększenie o kwotę 115 000 zł planowanych nakładów na zadanie ujęte w WPF 

pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu” oraz wniosek o 

zwiększenie o kwotę 300 000 zł planowanych nakładów na zadanie ujęte w WPF pn. 

„Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie - są efektem tego, że 

wykonawcy w grudniu nie byli w stanie przerobić tych środków i należy przenieść te środki i 

zagwarantować je wykonawcom z zeszłorocznego budżetu do tegorocznego.  

- wniosek o zmniejszenie o kwotę 50 000 zł planowanych dotacji na zadania z zakresu sportu 

i zwiększenie na zadania z zakresu kultury – na sport była propozycja przeznaczenia kwoty 

305 tys. zł, natomiast na działalność kulturalną wykonywaną przez coraz więcej stowarzyszeń 

była propozycja przeznaczenia kwoty 40 tys. zł. Chce to powoli równoważyć. Pojawił się 

konkurs samorządzie Województwa Mazowieckiego, z którego kluby sportowe mogą 

skorzystać. 90 tys. zł na kulturę to również za mało. Stowarzyszenia utrzymują się również z 

tego, że składają wnioski o dofinansowania. Te środki mają być zachętą, żeby stowarzyszenia 

się rozwijały.  

- p. Piotr Domagała – poprosił o odczytanie wniosków do budżetu na 2019 rok pozostałych 

radnych niebędących członkami Klubu PiS zgłoszonych na Komisjach. Należy przedstawić 
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wnioski, które były opiniowane na komisji Finansów oraz umożliwić składanie radnym 

również innych wniosków w dniu dzisiejszym.  

- p. Waldemar Łukasiewicz – poinformował, iż etap opiniowania wniosków przez Komisję 

Finansów został już zamknięty. Na komisji były brane pod uwagę wszystkie wnioski, ale 

mogliśmy operować tylko w ramach środków, którymi dysponujemy.  Część wniosków nie 

została zaopiniowana z uwagi na brak środków, co wcale nie przekreśla możliwości 

zgłoszenia ich na dzisiejszej sesji.  Jednak każdy kto będzie składał dzisiaj wniosek będzie 

musiał wskazać źródło finansowania.  

-p.Piotr Domagała – wyjaśnił, że oczekuje, aby przedstawić mieszkańcom gminy, sołtysom 

wnioski radnych, którzy nie są członkami Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi tylko 

o odczytanie tych wniosków.  

- p.Waldemar Łukasiewicz – odczytał wnioski zgłoszone do projektu budżetu na 

poszczególnych komisjach (w załączeniu do protokołu). Poinformował, że część z tych 

wniosków została zapisana w protokole z Komisji Budżetowej do realizacji w przyszłości 

z wolnych środków.  

Ad.9. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.  

-p. Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej  - poddał pod głosowanie następujące 

poprawki do Uchwały Budżetowej na 2019 rok: 

1) wniosek o zwiększenie planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę  

356 534 zł na projekt oświatowy „Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy”. 

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym.   

2) wniosek o zwiększenie planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę  

2 244 zł na projekt „Skutecznie i efektywnie”. 

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

3) wniosek o zwiększenie planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę  

2 466 zł na projekt „Ja w Internecie”. 

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

4) wniosek o rezygnację z rozpoczęcia w 2019 roku zadania p.n. „Budowa ul. Jaśminowej 

w Skaryszewie” z ustalonym w projekcie limitem 236 000 zł. 

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

5) wniosek o zmniejszenie o kwotę 480 000 zł planowanych nakładów na zadanie p.n. 

„Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym”. 

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 
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   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

6) wniosek o rezygnację z rozpoczęcia w 2019 roku prac budowlanych dotyczących zadania 

p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec” z ustalonym limitem w 

kwocie 210 00 zł.  

Za – 13, p – 0, w – 2   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę większością głosów w głosowaniu 

jawnym imiennym. 

7) wniosek o zmniejszenie o kwotę 440 000 zł planowanych nakładów na zadanie p.n. 

„Budowa budynku sportowo- administracyjno- socjalnego na stadionie w Skaryszewie”. 

Za – 11, p – 1, w – 3   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę większością głosów w głosowaniu 

jawnym imiennym. 

8) wniosek o wprowadzenie nowego zadania p.n. „Budowa dróg w miejscowości Kłonowiec 

Koracz – II etap” – budowa dotyczy jednej drogi gminnej. Na zadanie ustalono limit 615 000 

zł.  

Za – 14, p – 0, w – 1  (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę większością głosów w głosowaniu 

jawnym imiennym. 

9)  wniosek o wprowadzenie nowego zadania p. n. „Przebudowa ul. Kalinowej i ul. Prusa 

w Skaryszewie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalinową do parkingu, polegającą na 

budowie chodnika wraz z odwodnieniem” z limitem wydatków 200 000 zł.  

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

10) wniosek o wprowadzenie nowego zadania p. n. „Dotacja celowa na dofinansowanie 

zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Makowcu” z limitem wydatków 144 

821 zł w tym 44 821 zł stanowią środki sołectwa Makowiec, 100 000 zł stanowią środki 

gminy. 

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

11) wniosek o wprowadzenie nowego zadania p. n. „Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż 

drogi krajowej nr 9 w Makowcu  i ul. Radomskiej i w Skaryszewie” z limitem wydatków 

351 000 zł. 

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

12) wniosek o zwiększenie planowanego limitu wydatków na wykonanie zadania p. n. 

„Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu 
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użytkowania na przedszkole” o kwotę 100 000 zł. Zwiększenie limitu wynika z konieczności 

wprowadzenia zmian w funkcjonalności budynku. 

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

13) wniosek o zwiększenie o kwotę 115 000 zł planowanych nakładów na wykonanie zadania 

ujętego w WPF p. n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w 

Makowcu”  - nie zostały wydatkowane środki na wykonanie zadania w 2018r. 

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

14) wniosek o zwiększenie planowanych nakładów na wykonanie zadania ujętego w WPF p. 

n. „Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie” - nie zostały 

wydatkowane środki w kwocie 260 000 zł na wykonanie zadania w 2018r. Jednocześnie 

zwiększono planowane nakłady o kwotę 40 000 zł na przebudowę przyłączy wodociągowego 

i gazowego. 

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

15) wniosek o zwiększenie o kwotę 50 000 zł planowanych dotacji na zadania z zakresu 

kultury, a zmniejszenie na zadania z zakresu sportu.   

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

16) wniosek o zmianę klasyfikacji budżetowej dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo 

– gaśniczego dla OSP w Makowcu z § 6060 na  § 6230. 

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

17) wniosek o zmianę nazw zadań – zmiany wynikają z zaleceń opisanych w opinii RIO o 

przedłożonym projekcie Uchwały Budżetowej na 2019 rok poprzez dookreślenie prawa 

własności gminy do nieruchomości oraz wskazano cele, jakim ma służyć planowany zakup 

lub wykonywana usługa.  

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

Ad.10. 

- p.Tomasz Madej– Przewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod głosowanie projekt 

Uchwały Budżetowej na 2019 rok wraz z przyjętymi poprawkami.  

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 
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            Rada Miejska w Skaryszewie – podjęła Uchwałę Budżetową na rok 2019 nr 

VI/47/2019  – jednogłośnie w głosowaniu jawnym imiennym (Uchwała w załączeniu do 

protokołu).   

- p.Tomasz Madej– Przewodniczący Rady Miejskiej – zarządził 15 minut przerwy w 

obradach. 

Po wznowieniu obrad:  

Ad.11.  

-p. Marzena Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew – przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025. 

Ad.12. 

-p. Marzena Bienias – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew – odczytała Uchwałę 

Nr Ra.480.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół 

w Radomiu z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza 

Miasta i Gminy w Skaryszewie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2019-2025 (w załączeniu do protokołu). 

 

-p.Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 

przedstawił opinię Komisji Budżetowej:  

Komisja zaopiniowała zmiany do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2019-2025 w następujący sposób:  

1) wniosek o zwiększenie limitu na 2019 rok na projekt UE „Wyższe kompetencje – lepsze 

perspektywy” o kwotę 356 534 zł, ze względu na przesunięcie na rok 2019 niezrealizowanych 

w 2018 r. wydatków na powyższy projekt - Komisja opiniuje pozytywnie. 

2) wniosek o zwiększenie limitu na 2019 rok na projekt UE „Ja w Internecie” o kwotę 2 466 

zł, ze względu na przesunięcie na rok 2019 niezrealizowanych w 2018 r. wydatków na 

powyższy projekt - Komisja opiniuje pozytywnie. 

3) wniosek o zmianę limitów wydatków na zadaniu „Budowa sali gimnastycznej przy PSP w 

Dzierzkówku Starym” w następujący sposób; w roku 2019 zmniejszyć limit wydatków 

o kwotę 480 000 zł, pozostawiając limit w kwocie 20 000 zł oraz wprowadzić limit wydatków 

na rok 2021 w kwocie 480 000 zł – Komisja opiniuje pozytywnie.    

4) wniosek o zwiększenie o kwotę 115 000 zł limitu wydatków na 2019 rok na zadanie pn. 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu”, z uwagi na 

niewydatkowanie środków na wykonanie zadania w 2018r. – Komisja opiniuje pozytywnie. 

5) wniosek dotyczący zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec” 

polegający na zdjęciu limitu wydatków z roku 2019 w kwocie  210 000 zł, zdjęciu limitu 

wydatków z roku 2020 w kwocie 390 000 zł oraz wprowadzeniu limitu wydatków na rok 

2021 w kwocie 210 000 zł i wprowadzeniu limitu wydatków na rok 2022 w kwocie 390 000 

zł (przesunięcie realizacji zadania na lata 2021-2022) – Komisja opiniuje pozytywnie.  

6) wniosek o zmniejszenie limitu wydatków na 2019 rok o kwotę  440 000 zł na zadania 

„Budowa budynku sportowo– administracyjno –socjalnego na stadionie w Skaryszewie” i 
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zwiększenie limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 440 000 zł – Komisja opiniuje 

pozytywnie. 

7) wniosek o zwiększenie limitu wydatków na 2019 rok na zadanie: „Modernizacja budynku 

szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole” o 

kwotę 100 000 zł – Komisja opiniuje pozytywnie. 

8) wniosek o zwiększenie o kwotę 300 000 zł limitu wydatków na rok 2019 na zadanie pn. 

„Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie”, z uwagi na 

niewydatkowanie środków na wykonanie zadania w 2018r. – Komisja opiniuje pozytywnie. 

9) wniosek o zdjęcie limitu wydatków w kwocie 236 000 zł z zadania „Budowa ul. 

Jaśminowej w Skaryszewie”  oraz wprowadzenie limitu wydatków w kwocie 236 000 zł na 

rok 2021– Komisja opiniuje pozytywnie.  

10) wniosek o wprowadzenie nowego zadania „Budowa drogi gminnej Sołtyków – 

Makowiec” z limitem wydatków na rok 2020 w kwocie 900 000 zł oraz na rok 2021 w 

kwocie 900 000 zł – Komisja opiniuje pozytywnie. 

-p.Waldemar Łukasiewicz – poinformował ponadto, iż Klub Radnych Prawa i 

Sprawiedliwości na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2019r. zaakceptował wszystkie powyższe 

zmiany do WPF-u.  

Ad.13.  

-p. Tomasz Madej – Przewodniczący Rady Miejskiej  - poddał pod głosowanie następujące 

poprawki do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-

2025:  

1) wniosek o zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku na projekt UE „Wyższe kompetencje 

– lepsze perspektywy” o kwotę 356 534 zł.  

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

2) wniosek o zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku na projekt „Skutecznie i efektywnie” 

o kwotę 2 244 zł. 

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

 

3) wniosek o zwiększenie limitu na 2019 rok na projekt UE „Ja w Internecie” o kwotę 2 466 

zł.  

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

4) budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym. W stosunku do projektu 

budżetu limit na 2019 rok został zmniejszony o kwotę 480 000 zł i zwiększony na 2021 rok 

również o 480 000 zł. 
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Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

5)  budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu. W stosunku do 

projektu budżetu limit na 2019 rok został zwiększony o kwotę 115 000 zł i wynika 

z niezrealizowania wydatków w planowanej wysokości w 2018 roku. 

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

6)  Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec. W stosunku do projektu budżetu 

dokonano przesunięcia terminu rozpoczęcia budowy obiektu na rok 2021 i 2022. 

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

7)  Budowa budynku sportowo-administracyjno-socjalnego na stadionie w Skaryszewie. 

W stosunku do projektu budżetu limit na 2019 rok został zmniejszony o kwotę 440 000 zł 

i zwiększony na 2021 rok również o 440 000 zł. 

Za – 11, p – 0, w – 3   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę większością głosów w głosowaniu 

jawnym imiennym. 

8) modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu 

użytkowania na przedszkole. W stosunku do projektu budżetu na 2019 rok zwiększono limit 

wydatków o kwotę 100 000 zł i po zmianach limit wydatków wynosi na 2019r – 1 375 000 zł; 

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

9) budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie. W stosunku do 

projektu budżetu limit został zwiększony o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie 

zmian w przyłączach mediów. 

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

10)  Budowa ulicy Jaśminowej w Skaryszewie. Ustalono limit wydatków na 2021 rok – 

236 000 zł; W stosunku do projektu budżetu dokonano zmiany polegającej na przesunięciu 

rozpoczęcia wykonania prac budowlanych na 2021 rok. 

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 
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11)  wprowadzono nowe zadanie p. n. „Budowa drogi gminnej Sołtyków – Makowiec” 

o wartości 1 847 970 zł i ustalono limit wydatków w  sposób następujący: w 2020r. – 900 000 

zł i w 2021r.  900 000 zł. 

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

   Rada Miejska w Skaryszewie – przyjęła poprawkę jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym. 

Ad.14.  

- p.Tomasz Madej– Przewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod głosowanie projekt 

Uchwały                                                                          w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2025 wraz z przyjętymi poprawkami.  

Za – 14, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

          

            Rada Miejska w Skaryszewie – podjęła Uchwałę  Nr VI/48/2019 w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 – jednogłośnie w głosowaniu jawnym 

imiennym (Uchwała w załączeniu do protokołu).   

Ad.15.  

- p.Wioleta Barszcz – przedstawiła projekt uchwały w sprawie  powołania Skarbnika Miasta 

i Gminy Skaryszew.  

- p. Marzena Bienias – wyraziła zgodę na powołanie jej na stanowisko Skarbnika Miasta 

i Gminy Skaryszew.  

- p.Tomasz Madej– Przewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod głosowanie projekt 

Uchwały                                                                          w sprawie powołania Skarbnika 

Miasta i Gminy Skaryszew.   

Za – 15, p – 0, w – 0   (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

          

            Rada Miejska w Skaryszewie – podjęła Uchwałę Nr VI/52/2019 w sprawie powołania 

Skarbnika Miasta i Gminy Skaryszew – jednogłośnie w głosowaniu jawnym imiennym 

(Uchwała w załączeniu do protokołu).   

Ad.16.  

-p.Alina Kacperczyk – Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty – przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Skaryszewie wchodzącego 

w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie.  

- p.Tomasz Madej– Przewodniczący Rady Miejskiej – zapytał jaki jest stan zatrudnienia 

nauczycieli w tym roku szkolnym w Zespole Szkół w Skaryszewie, czy uzupełniają etaty 

w innych szkołach.  

-p. Alina Kacperczyk – wyjaśniła, że w Zespole Szkół jest na dzień dzisiejszy 17,56 etatu. 

Część nauczycieli uzupełnia etat w PSP Makowie, część w PSP w Skaryszewie. Nauczyciele 

są zatrudnieni w Zespole Szkół a nie w Liceum. Likwidacja Liceum nie będzie skutkowała 

zwolnieniami nauczycieli. Dalszym etapem będzie podjęcie uchwały o likwidacji Zespołu 

Szkół. Gimnazja z mocy ustawy będą wygaszone. Wtedy dopiero nauczyciel będą zmuszeni 

szukać pracy.     
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-p.Jan Jeżmański – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego – przedstawił pozytywną opinię Komisji.  

- p.Tomasz Madej– Przewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod głosowanie projekt 

uchwały.  

Za – 15, p – 0, w – 0.  (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu). 

            

      Rada Miejska w Skaryszewie – podjęła Uchwałę nr VI/49/2019 w sprawie zamiaru 

likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Skaryszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

im. Jana Pawła II w Skaryszewie. – jednogłośnie w głosowaniu jawnym imiennym (Uchwała 

w załączeniu do protokołu).   

 

Ad.17. 

- p.Wioleta Barszcz – przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zapewnienia właściwej 

organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego „Wstępami” odbywającego się 

corocznie w pierwszy poniedziałek i wtorek Wielkiego Postu. 

-p.Piotr Jankowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu  – 

przedstawił pozytywną opinię Komisji.  

- p.Tomasz Madej– Przewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod głosowanie projekt 

uchwały.  

Za – 15, p – 0, w – 0. 

 

          Rada Miejska w Skaryszewie – podjęła Uchwałę nr VI/50/2019 w sprawie zapewnienia 

właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego „Wstępami” 

odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek i wtorek Wielkiego Postu  – 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym imiennym (Uchwała w załączeniu do protokołu).   

 

Ad.18. 

- p.Wioleta .Barszcz – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne zbycie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Skaryszewskiej udziału 

w wysokości 2/3 do nieruchomości położonej w miejscowości Huta Skaryszewska 

oznaczonej w ewidencji gruntów nr 24 o pow. 1,2400 ha.  

-p.Waldemar Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 

przedstawił pozytywną opinię Komisji.  

- p.Tomasz Madej– Przewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod głosowanie projekt 

uchwały.  

Za – 15, p – 0, w – 0.  (imienny wykaz głosowań w załączeniu do protokołu).  

 

          Rada Miejska w Skaryszewie – podjęła Uchwałę nr VI/51/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Skaryszewskiej 

udziału w wysokości 2/3 do nieruchomości położonej w miejscowości Huta Skaryszewska 

oznaczonej w ewidencji gruntów nr 24 o pow. 1,2400 ha  – jednogłośnie w głosowaniu 

jawnym imiennym (Uchwała w załączeniu do protokołu).   

Ad.19.  

Informację o stanie oświaty w Gminie Skaryszew – przedstawił w formie prezentacji 

multimedialnej p. Dariusz Piątek – Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew.  
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Ad.20.  

-p.Tomasz Madej - Przewodniczący Rady Miejskiej w Skaryszewie – poinformował, że 

informacja w zakresie obrotu nieruchomościami w 2018 roku została przedstawiona oraz była 

omawiana na poszczególnych Komisjach.   

Nie zgłoszono uwag oraz zapytań.  

Ad.21.  

-p.Tomasz Madej - Przewodniczący Rady Miejskiej w Skaryszewie – poinformował, że nie 

wpłynęły na piśmie żadne interpelacje.  

 

Ad.22. Sprawy różne.  

-p. Waldemar Łukasiewicz – poruszył kwestię zakupu  kart do tabletów dla radnych, aby 

radni mogli korzystać z tabletów w domu.  

- odnośnie szkoły w Makowie, podkreślił, że jest drugą szkołą co do wielkości w Gminie, pod 

względem liczebności dzieci. Będzie przekonywał p. Burmistrza i radnych, aby po 

wybudowania obiektów oświatowych wskazanych w budżecie w trybie możliwie szybkim 

przyjrzeć się i rozpocząć temat budowy szkoły w Makowie.   

- p. Dariusz Piątek – Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew – zwrócił się do Sołtysów i 

Radnych o rozpropagowanie informacji o feriach w Gminie Skaryszew.  

- p. Danuta Zięba – zapytała o projekt na fotowoltaikę, na jakim jest etapie, czy jest już 

rozstrzygnięty, czy został podpisany jakiś aneks.   

- p. Dariusz Piątek – Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew – wyjaśnił, że jest w trakcie 

ustalania koordynatora projektu. Zapadła decyzja, żeby był to podmiot zewnętrzny. Mamy 

zgodę na wydłużenie terminu realizacji tego projektu. Projekt był planowany na lata 2016-

2018, wystąpiliśmy o przedłużenie do 2019 roku. Zaangażowanych w ten projekt jest 130 

osób. Jest też kwestia czy będą potrzebne pozwolenia na budowę, czy wystarczą zgłoszenia w 

zależności od tego gdzie to będzie robione. W momencie kiedy będzie podpisana umowa 

wraz z aneksem rozpoczniemy procedurę przetargową.   Firma Deloitte wystąpi w naszym 

imieniu z zapytaniem dot. VAT i sposobem jego rozliczania w zależności od przeznaczenia 

budynków.  To wszystko ma służyć temu, aby przygotować poprawne umowy z 

beneficjentami projektu. 

Ad.23. Zamknięcie VI sesji Rady Miejskiej w Skaryszewie.   

-p. Tomasz Madej - Przewodniczący Rady Miejskiej w Skaryszewie – dokonał zamknięcia 

obrad VI sesji Rady Miejskiej w Skaryszewie o godz. 14
30
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Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

(-)Tomasz Madej 

 

Protokołowała: 

 

Wioleta Barszcz 
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